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COMUNICAT DE PRESĂ  

Conferința de finalizare a proiectului  

„Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes (CSAPCS)” 

  

Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova 
şi Alianţa Colegiilor Centenare, organizează conferința de finalizare a proiectului „Competenţe ştiinţifice şi 
abilităţi practice pentru o carieră de succes (CSAPCS)”, ce va avea loc marți, 6 octombrie a.c., începând cu 
ora 15:30, în Sala Senatului – Clădirea Rectorat a Universității POLITEHNICA din București, Splaiul 
Independenţei, nr. 313, sector 6. 

 
Obiectivul general al proiectului a constituit dezvoltarea și implementarea de servicii educaționale 

complementare la nivelul elevilor din 30 de unități școlare, filiera teoretică, profilul real și filiera 
tehnologică, din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia, cu scopul creșterii ratei de tranziție către 
nivelurile superioare de educație. 

 
Astfel, în cadrul proiectului, peste 3600 de elevi au beneficiat de servicii de consiliere profesională, 

ce au venit în sprijinul orientării vocaționale și profesionale a acestora, precum și în sprijinul pregătirii 
acestora pentru examenul de bacalaureat și pentru nivelul terțiar al educației cu profil tehnic. Nevoia de 
creștere a stimei de sine, de optimizare a abilităților de comunicare și, în special, de asumare a luării unei 
decizii, a condus la aprecierea acestor servicii de către grupul țintă implicat. 

 
LearninPark.ro, platforma educațională dezvoltată în cadrul proiectului, a avut un impact 

seminificativ, luând amploare la nivel național datorită interactivității acesteia, oferind elevilor posibilitatea 
să învețe și să-și îmbunătățească performanțele școlare, prin parcurgerea lecțiilor video, testelor inițiale și 
finale de autoevaluare la disciplinele matematică, fizică și chimie.  

 
Totodată, peste 1500 de elevi au parscurs on-line modulul de „Antreprenoriat”, prin intermediul 

platformei educaționale. Printre avantajele educației antreprenoriale este și acela de a-i face pe tineri să 

devină mai creativi și mai încrezători în orice activitate pe care o întreprind.  

 

Finalizarea cu succes a proiectului, demarat în aprilie 2014,  oportunitățile și beneficiile oferite 

elevilor participanți, dezvoltarea capitalului uman din cele două regiuni vizate și nu numai, a fost posibilă 

cu ajutorul cofinanțării din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013. 

 
Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o 

carieră de succes (CSAPCS)”, puteți contacta echipa proiectului la nr. de tel. 021.402.9760 sau la adresa de 

e-mail competente@upb.ro.               http://cempdi.pub.ro/csapcs/ 
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